Kitöltési útmutató a BIR 2745-ös „Baromfi beérkezés módosító és bejelentő lap” kitöltéséhez
Az űrlap egy már nyilvántartásba vett beérkezés adatainak módosítására vagy a beérkezés törlésére szolgál. Amennyiben a
2740-es Baromfi szállítólevél fogadás bejelentésére szolgáló 2. példánya beküldés előtt elkallódott vagy megrongálódott,
úgy a 2745-ös bizonylat a fogadás bejelentésére is felhasználható (ebben az esetben az eredeti szállítólevél 3. példányáról
és ha kitöltésre került, a 2743 Szállítólevél pótlapról másolhatók ide az adatok).
A bizonylatot a beérkeztető tenyészet állattartója tölti ki.
A kitöltött bizonylatokat a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságára kell beküldeni, beküldési cím a következő: NÉBIH BIR,
1537 Budapest, Pf. 397.
(telefon: 06-1-346-3530).
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező.
A bizonylat beérkezési dátuma rovat a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység
A rovat kitöltése kötelező. Egy lapon csak egyféle tevékenység jelenthető. Ha az űrlapot a szállítólevél
bejelentésre szolgáló 2. példányának hiányában a beérkezés bejelentésére használják, akkor a bejelentés rovatot
kell X-szel megjelölni. Már bejelentett és regisztrált beérkezés javítását a módosítás rovatnál kell X-szel jelezni.
Ha már bejelentett és regisztrált beérkezést törölni kívánnak a nyilvántartásból, akkor a törlés tevékenységet kell
bejelölni. A folytatáslap rovatot akkor kell bejelölni, ha a bizonylatot egy másik, 2745-es „Baromfi beérkezés
módosító és bejelentő lap”-hoz csatolják azért, hogy az összes bejelentendő vagy módosítandó származási adatot
meg lehessen adni..
Módosítás vagy törlés esetén a szállítólevél számát, a szállítás regisztrált és nem módosítható adatait (szállított
állatok faját, az élő állat vagy tojás adatot, a beérkeztető tenyészet adatait), valamint a kitöltés dátumát kötelező
megadni, és alá kell írni a bizonylatot. Hibásan bejelentett és regisztrált beérkezés módosításakor javítani lehet a
beérkezés dátumát, a beérkezett állatok/tojások számát, a felhasználási célt, az állategészségügyi bizonyítvány
számát. Amennyiben a regisztrált és nem módosítható adatok bejelentése történt meg tévesen (szállított állatok
faját, az élő állat vagy tojás adatot, az indító tenyészet adatait), akkor a beérkezést törölni kell, majd újra
bejelenteni.
2. Szállítólevél
Szállítólevél száma: mindhárom esetben (bejelentés, módosítás, törlés) az eredeti 2740-es szállítólevél számát kell
beírni - kitöltése kötelező.
3. Szállítmány:
Állatfaj rovatot minden esetben ki kell tölteni, a megfelelő faj előtti körbe húzott x-el.
Élő állat vagy tojás: kötelező kitölteni az állat vagy tojás melletti körbe húzott x-el.
Felhasználási cél: kötelező kitölteni a Tenyésztés, vagy Végtermék előállítás melletti körbe húzott x-el.
Állategészségügyi bizonyítvány száma: a rovatba a hatósági állatorvos által kiállított állategészségügyi
bizonyítvány számát (a tömbös bizonylat sorszámát) kell megadni módosítás esetén.
4. Szállítmány beérkezése:
Beérkeztető/fogadó tenyészetkódja: kitöltése kötelező
Állattartó neve és a tenyészet címe: A fogadó tenyészet tartója nevének és a tenyészet címének egyeznie kell
a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR-ben) regisztrálttal.
Beérkezés dátuma: rovatba új bejelentés, vagy e dátum módosítása esetén a beérkezés dátumát kell beírni. Helyes
dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
Beérkezett állatok/tojások száma: rovatba új bejelentés, vagy az adat módosítása esetén kell beírni a
beérkezett állatok/tojások darabszámát.
5. Beérkeztető állattartó aláírása
Mindhárom esetben (bejelentés, módosítás, törlés) ki kell tölteni.
Aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap). Kitöltése kötelező
Beérkeztető állattartó aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
1. sz. táblázat
Ország neve
Amerikai Egyesült
Államok
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Bosznia
Bulgária
Csehország

ISO kód
US
AU
AT
BE
BA
BG
CZ

Ország neve
Görögország
Hollandia
Horvátország
Izrael
Kanada
Lengyelország
Lettország
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ISO kód
EL
NL
HR
IL
CA
PL
LV

Ország neve
Oroszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szerbia

ISO kód
RU
PT
RO
ES
CH
SE
RS

Dánia
Egyesült Királyság
Észtország
Finnország
Franciaország

DK
UK
EE
FI
FR

Litvánia
Montenegró
Németország
Norvégia
Olaszország
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LT
ME
DE
NO
IT

Szlovákia
Szlovénia
Új-Zéland
Ukrajna

SK
SI
NZ
UA

